Projeto Praça Manfredini
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FIOCRUZ
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1_Características da praça e do seu entorno:
A praça em frente ao hospital Manfredini que encontra-se em uma região predominantemente residencial, próxima a uma ciclovia e ao colégio municipal
Juliano Moreira, atualmente é um local árido que sofre depredação frequentemente. Alguns projetos da FIOCRUZ que ainda acontecem ali, como a troca de
resíduos recicláveis por alimento, enfrentam problemas, enquanto muitos outros, como o curso de artesanato a partir do uso de resíduos sólidos secos e a
oficina de sabão e vela, não existem mais. Apesar disto o local possui projetos que foram bem sucedidos e estão em prática até hoje.
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2_ Referência Conceitual: Projeto para o Parque linear das Corujas em SP:
O projeto Coruja de intervenção urbana é uma das experiências realizadas pelo Acupuntura Urbana, negocio social que tem como missão transformar espaços públicos de forma ativa e participativa, e é responsável por criar o chamado sistema de módulos não estruturais que consistem em intervenções que
podem ser alteradas ou retiradas facilmente caso não deem certo. O projeto se trata muito mais sobre conexões entre pessoas do que sobre o espaço em si,
o espaço é apenas uma ferramenta de conexão e o proceso projetual e sua execução devem contar com a participação das pessoas do inicio ao fim.
_Fotos:

Moradores locais participando da execução do projeto

Cartazes do pojeto Coruja espalhados pela cidade
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3_Proposta:
O projeto tem como objetivo tornar a praça Manfredini um espaço público agradável, voltado para o lazer, para o convívio entre os moradores do bairro e para a divulgação de projetos da Fiocruz. Isto será possível através de uma intervenção de baixo custo com uso de materiais disponíveis no
próprio campus Mata Atlântica. Acreditamos que o sucesso da proposta tornará possível a abertura de novos cursos e oficinas no futuro e a reabertura de cursos e oficinas que já existiram. O projeto potencializará atividades já existentes, como a troca de óleo de cozinha por produtos de limpeza, e possibilitará a criação de novas atividades como a venda de produtos artesanais e orgânicos provenientes dos hortos dos próprios moradores.
Assim como o projeto Coruja, a proposta para a praça Manfredini irá se basear na colaboração e participação dos moradores da região. Acreditamos que
através da distribuição de cartazes , próxima a pontos de interesse como a escola municipal Juliano Moreira, convocando os moradores a opinar sobre o
projeto e participar de sua execução, será possivel fazer com que a população sinta se pertencente ao lugar e se identifique com ele, evitando que novas
depredações aconteçam.
_Fotos de Referência:
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4_Planta Baixa_escala 1/200:
A execução do projeto dependerá da participação e envolvimento dos moradores e da apropriação de materiais já existentes no campus para a execução da
obra. Esses materiais seriam: palletes, brita, bamboo e quatro guaritas que hoje encontram-se sem uso. Atualmente a praça possui pouca vegetação e isso é
um grande problema pois torna o local desagradavel dependendo do horário do dia, pensando nisto adotamos o uso de paletes verticais que funcionariam
como uma parede verde, amenizando os efeitos do sol e tornando o espaço mais agradável.
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5_Modelo Digital
_Vista 1:
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5_Modelo Digital
_Vista 2:
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